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który przeżył swoje sześćdziesiąt dziewięć lat 
między rokiem 1867 i 1936, bardzo w Polsce 
lubiany i grywany, ale niedoceniany, był jed
nym z największych dramatopisarzy świata. 

Jego słynne SZEŚC POSTACI SZUKA AU
TORA stanowi punkt zwrotny w dziejach dra
matu i teatru. To najdoskonalszy przykład te
atru groteski, rozwijającego się w Europie w 
latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku 
i uważanego za źródło wszystkich późniejszych 
awangard teatralnych na świecie. 

Pirandello jest pisarzem włoskim (autorem 
nie tylko dramatów, lecz i powieści, nowel 
i esejów), ale przenikniętym do szpiku kości 
kulturą swojej rodzinnej SYCYLII. 

Cieszył się sławą światową, był laureatem 
nagrody Nobla, ale pisywał albo w dialekcie 
sycylijskim, albo po włosku, przetwarzał w 
swych dramatach zapomnianą tradycję teatral
ną dawnej Republiki Weneckiej, posługiwał się 
własną obserwacją współczesnego mu życia 
włoskiego, korzystał ze zdobyczy intelektual
nych najnowszej filozofii europejskiej na włas
ny, paradoksalny, groteskowy sposób. Jest to 
sposób stawiania PYTAŃ. a nie budowania ja
kichkolwiek twierdzeń czy tez. 

Pytania Pirandella są KŁOPOTLIWE: 
skąd pewność, że człowiek wie, czym jest czło
wiek? 
skąd pewność, że najszlachetniejszy twór czło
wieka, sztuka, poezJa literatura - to nie 
kłamstwo? 
skąd pewność, że człowiek zna samego siebie? 

.T~rzy Adamskl 

Żona zapytała mnie: co robisz? - widząc, że 
dłużej niż zwykle stoję przed lustrem. Nic -
odpowiedziałem oglądając swój nos, trochę 
mnie boli jak go przyciskam. Moja żona 
uśmiechnęła si~ i powiedziała: Myślałam, że 
sprawdzasz, w Mórą stronę jest przekrzywio
ny. Przekrzywiony'? Mój nos? Na to moja żona 
spokojnie: Tak kochanie, przyjrzyj się dobrze: 
jest przekrzywiony w prawo. Tak się zaczęło. 

Wkrótce odkryłem, że moje brwi wyglądają 
nad oczami jak dwa daszki; że uszy mam źle 
przymocowane do głowy, a przy tym jedno bar
dziej odstające niż drugie; odkryłem inne drob
ne wady. 

\Vtedy naszła mnie myśl, że - a1e C2Y to 
możliwe? - że ja sam nie znam tego co najbar
dziej moje: mojego nosa, uszu, rąk, nóg. Zaczą
łem to sprawdzać. Kiedy zostawałem sam w 
mieszkaniu, stawałem naprzeciwko lustr~ za
mykałem oczy i z rękami wyciągniętymi przed 
siebie jak ślepiec ruszałem powoli naprzód, aż 
końcami palców dotknąłem lustrzanej tafli. 
Wtedy nagle otwierałem oczy, w nadziei, że 
w tym jednym mgnieniu oka złapię, podpatrzę, 
pochwycę naturalny wyraz mojej hvarzy. 

Bo nie chciałem jak aktor, studiować min, nie 
chciałem sztucznie układać fizjonomii dla wy
rażenia uczuć. Przeciwnie, chciałem uchwycić 
naturalne zmi:my wyrazu. Na przykład nagłe 
zdziwienie (podnosiłem brwi, aż pod czuprynę, 
wytrzeszczałem oczy. wydymałem u ta, ~dłu
żałem twarz, jakby ją kto ciągnął za sznurek); 
albo głęboki ból (marszczyłem czoło wyobraża
jąc sobie zgon mojej żony, przymykałem oczy, 
zsuwając powieki ciężkie od bólu do połowy 
gałh); albo dziki gniew (wyszczerzałem zęby, 
wyobrażając sobie, że dostałem w twarz, marsz
czyłem nos, piorunowałem wzrokiem). 

Wszystko to jednak było sztuczne. 
Jaki wyraz ma moja twarz naprawdę? 
Nie daje mi spokoju myśl, że inni widzą mnie 

jako kogoś, kogo oni tylko mogą znać· bo pa
trzą na mnie z zewnątrz i to nie moimi oczami. 

Ale jeśli dla innych jestem kim innym, niż 
dotychczas sądziłem, to właściwie kim jestem? 

LUIGI PIRANDELLO 
fragment powieści „Uno nesu
no e cento mila" (Jeden, żaden 
sto tysięcy). 
Tłum. Jerzy Adamski 
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TAK JEST, JAK SIĘ PAŃSTWU ZDAJE, to 
zabawny dramat ludzi ciekawych prawdy o in
nych ludziach. To przykry dramat ludzi zmu
szonych do wyjawienia prawdy o sobie sa
myrh - ir1nym ludziom. Tak: zabawny i przy
kry; tyleż smutny co wesoły: tyleż serio co żar
tem: oto typowy dla Pirandella groteskowy 
obraz świata i ludzi. 

Więcej: dramat ten rozgrywa się nie tylko 
między postaciami scenicznymi, ile między po
staciami scenicznymi a widownią: Pirandello 
nie opowiada tu jakiejś historii, lecz ukazuje 
fragment, epizod, przypadek, przykład z życia; 
nie buduje akcji dramatycznej, lecz przepro
wadza dyskusję. w której widownia ma brać 
żywy udział; dyskusję nad tym przedstawionym 
na scenie przypadkiem z życia, w którym ludzie 
chcą dowiedzieć się prawdy o ludziach: miej
scowi o przybyszach, czy też swoi (sami swoi) 
o obcych. 

Ale to właśnie jest niemożliwe. 
Jak to? 

Właśnie tak, właśnie o tym przeprowadza 
Pirandello dyskusję z widzami w tej swojej 
sztuce, której tytuł dokładnie przetłumaczony 
brzmi: JEST TAK (JEŻELI TAK WAM SIĘ 
WYDAJE). 

Otóż to: skoro komuś się zdaje, że prawda 
o nim jest taka, to pewnie taka jest ta prawda 
o nim. I nie powinno się szukać innej odpowie
dzi, dochodzić „jak to jest z innymi naprawdę", 
domagać się odsłonięcia cudzych tajemnic. Bo 
stanowić one mogą niepochwytny dla kogoś 
z zewnątrz, kn1chy, całkowicie wewnątrz czło
wieka tkwiący sens jego indywidualnego, osob
niczego życia, którego naruszać nie wolno. 

Nie o to bowiem idzie, aby wiedzieć „jak jest 
naprawdę", lecz by rozumieć i szanować spo
sób, w jaki inni przeżywają swoje życie. 

Nie o rozwiązanie cudzej zagadki, nie o za
spokojenie ciekawości, lecz o zrozumienie i wy
rozumiałość. 

Nie o sąd o ludziach, lecz o dobroć. 
Nie o prawdę tu idzie, lecz o dobroć. 

JERZY AD.~ISKI 



·~· 
W REPERTUARZE: 

Maurice Hennequin 
Pierre Veber 

Lucy Maud Montgomery 

Fritz Hochwalder 

Georgi Dżagarow 

Tadeusz Rittner 

Aleksander Wampiłow 

Mar Bajdżijew 

Wiliam Szekspir 

Jul es Feiff er 

Gabriela Zapolska 

PANI PREZESOWA 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

OSKARŻYCIEL PUBLICZNY 

TA MAŁA ZIEMIA 

W MAŁYM DOMKU 

ROZSTANIE W CZERWCU 

POJEDYNEK 

KOMEDIA OMYŁEK 

MAŁE MORDERSTWA 

MĘŻCZYZNA 

Biuro Obsługi Widzów: Kierownik - Andrzej Krajewski. Organizatorzy· Anna Burzyńska, Wojciech 
({ołakowski, Władysław Krnssowski, Janusz Mierkowski, Jan Salach (zast. kierownika). Kierownik tech
n iczny: Włndysław flara zkiewicz. Główny elektryk: Waldemar Nowecki. Kierownicy pracowni: kra
wieckiej damskiej - Halina Sobota, krawieckiej męskiej - Mieczysław Puchalski, stolarskiej - Wac
ław Bieliński, modelatorskiej - Zbigniew Cherczyński, malarskiej - Maksymilian Stratanowski, peru
karskiej - Alicja Sawicka, ślusarskiej - Jan Djaczenko. 

5.- zł 

osw. - „. - 500ł - J . ' 



TEATR ZIEMI 
DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY - A 
KIEROWNIK LITERACKI - JERZY ADAMSKI 
ZASTĘPCA DYREKTORA - STANISŁAW SUSKI 

nt 

WYDAWCA: 

TEATR ZIEMI MAZOWIECKIEJ 
WARSZAWA, UL. SZWEDZKA 2 
TEL. 19-32-89 

REDAKCJA PROGRAMU: 
ELŻBIETA KISIELEWSKA 
OPRACOWANIE GRAFICZNE: 
MARIAN IWANOWICZ 

REPRODUKCJA OBRAZU 
ANNY G1JNTNER 
„NIIEJSCE SPOTKANIA" 


